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MORZE? 
A może 

TEKST PATRYCJA GRUMAN  ZDJĘCIA MICHAŁ SKORUPSKI  STYLIZACJA AGNIESZKA WRODARCZYK/ 
HAPPY PLACE  PROJEKT ANNA SERAFIN ARCHITEKTURA WNĘTRZ
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CO ZA TAUPE!
Ten elegancki, nieoczywisty 
odcień beżu jest motywem 
przewodnim na parterze 
mieszkania. Pojawia się  
na zasłonach, roletach  
i przede wszystkim  
na szafkach w kuchni  
– stojących oraz wiszących. 
Blat z konglomeratu ma 
rysunek marmuru. Wybar-
wienie stołu oraz wysokiej 
zabudowy kuchennej 
dopasowano do dębowej 
podłogi. Meble, według 
projektu architektki, wykonał 
stolarz, który przerabiał też 
nogi krzeseł. GDZIE KUPIĆ: 
krzesła – Westwing; kwiaty 
– prosta-forma.pl; stolik Boss 
z marmurowym blatem  
– lepukka.pl; deska 
warstwowa Dąb Sand, 
Lareco  – deskadesign.pl

– Nigdy nie pomyślałabym, że będę mieć flamingi  
w salonie – śmieje się Ola. Że będzie mieszkać  

na Wybrzeżu – też nie. Ona z Pabianic, on z Lublina 
pojechali w odwiedziny do znajomego w Gdyni i… 
już zostali. Trójmiasto tak zauroczyło Olę i Michała,  

że postanowili się tu przenieść.
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     PLAN PARTERU      60 m² 
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JASNY PLAN 
Salon jest słoneczny, a z dwóch balkonowych 
okien rozciąga się widok na zieleń – ogródki 
sąsiadów. Projektantka dołożyła wszelkich starań, 
żeby przestrzeń wyglądała na jeszcze większą. 
– Zastosowałam zasłony mocowane w specjal-
nych niszach w suficie, dzięki czemu wnętrze 
wydaje się wyższe, oraz wiele wariantów 
świetlnych, m.in. świecące szczeliny – wyjaśnia.

W Kosakowie, na obrzeżach 
Gdyni, mieszkają od dwóch lat. 
Wcześniej wynajmowali małe 
mieszkanie w centrum miasta.  
– Zdecydowanie różniło  

się od obecnego. Reprezentowało standardy lat 80.  
– uśmiecha się Ola. Nie inwestowali w nie, bo szykowali  
się do zakupu własnego M. – Na tę ofertę trafiliśmy  
trzy lata temu – opowiada. – Szukaliśmy mieszkania  
w okolicy ze względu na spokój oraz bliską odległość  
do plaż w Mechelinkach i Rewie. Nie bez znaczenia  
była też kwestia dojazdu do centrum Gdyni, gdzie nasz 
syn chodzi do szkoły. Tutaj przystanek mamy około 
dwustu metrów od domu.  
   Po długich rozważaniach właściciele postanowili  
skorzystać z pomocy projektantki. – Złapaliśmy się 
bowiem na tym, że wybierając inspiracje, po jakimś 

czasie przestawały nam się one podobać – wspomina 
Ola. – Ania pomogła nam w sklejeniu naszych upodo-
bań w całość i dopasowaniu ich do potrzeb każdego 
domownika. Niektóre pomysły rodziły się już w trakcie 
prac remontowych – dobór tapet, kafli, podłóg, 
oświetlenia. Mąż nie zawsze był w stu procentach 
przekonany do pewnych zestawień kolorystycznych  
czy faktur materiałów, ale w końcu wszystko  
akceptował. Mnie z kolei zachwycił projekt Ani.  
Trafił dokładnie w mój gust – wyznaje Aleksandra.   
   Remont trwał zaledwie trzy miesiące. Układ mieszka-
nia na parterze pozostał bez zmian, bo ściany nośne 
uniemożliwiły jakąkolwiek przebudowę. Natomiast  
na poddaszu, które było otwartą przestrzenią, wydzie- 
lono pokój i łazienkę dla Mikołaja, trzy garderoby  
(ich zabudowa rozpocznie się lada dzień) i pralnię. 
Piętro ma jeszcze jeden atut – widać stamtąd morze!  
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Aleksandra 
Pracuje w branży leasingowej, a jej  
mąż Michał zajmuje się handlem. Mają 
14-letniego syna Mikołaja. Kochają 
muzykę i podróże. Zimą jeżdżą na narty, 
latem wybierają rowery oraz plażowanie  
w nadmorskich miejscowościach.  
Co roku organizują sobie również 
krótkie wypady do europejskich miast. 
Niedawno wrócili z Neapolu.
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Sztuka kompromisu

ANNA SERAFIN 
ANNA SERAFIN ARCHITEKTURA WNĘTRZ 
annaserafin.pl, facebook.com/serafinarchitekturawnetrz/ 
e-mail: pracownia@annaserafin.pl, tel.: 502 209 909

Założeniem projektu było stworzenie przytulnego mieszkania innego  
niż wszystkie, bez wszechobecnej szarości i bieli, powiększenie optyczne 
przestrzeni oraz stylistyczne pogodzenie preferencji inwestorów. 
Zastosowałam jasną kolorystykę: taupe, chłodny odcień beżu, miętę, 
odrobinę złamanej bieli oraz jasny, delikatnie podbielany dąb. Aleksandra 
uwielbia współczesne wzornictwo włoskie, zaś Michał, po paru latach 
spędzonych w Londynie, zakochany jest w angielskich wnętrzach.  
W projekcie połączyłam proste meble rodem z włoskich katalogów  
i klasyczny marmur Carrara z delikatną sztukaterią, welwetowymi 
tkaninami i wzorzystymi tapetami rodem z angielskiego salonu. Powstało 
spójne wnętrze, które można określić mianem współczesnej klasyki. 

MIESZANE UCZUCIA 
 – Kuchnia połączona z salonem świetnie 
się sprawdza podczas przyjmowania gości 
– mówi gospodyni. – Natomiast w życiu 
codziennym oboje z mężem jesteśmy 
zgodni co do opinii, że dźwięki i zapachy, 
jakie z niej dochodzą, trochę przeszkadza-
ją w relaksie w salonie. Jeśli w przyszłości 
będziemy zmieniać mieszkanie albo 
budować dom, na pewno zdecydujemy 
się na osobną kuchnię z jadalnią.  
GDZIE KUPIĆ: sofa z podnóżkiem Rose, 
Sits – bbhomeonline.pl 

OPTYMALNE POWIĘKSZENIE 
Przebudowa holu nie była możliwa ze względu na ściany nośne. Projektantka zaproponowała 

więc optyczny trik – na całej długości (i wysokości) jednej ściany położono lustra, również  
na drzwiach do łazienki. Przeciwległa ściana w dębowym fornirze skrywa wejście do garderoby. 

GDZIE KUPIĆ: tapeta Flamingo, Avalon, Arte – azzurro.com.pl

Więcej propozycji  
efektownych tapet znajdziesz  
na urzadzamy.pl/tapety
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SPOKÓJ KLASYKI 
Ola lubi swoją łazienkę  
za porządek optyczny.  

We wnętrzu zastosowano 
dwa rodzaje płytek: gładkie, 

w kolorze złamanej bieli 
i ciemnoszare z rysunkiem 

marmuru (na ścianie  
z prysznicem). Całą wnękę 

nad umywalką wypełnia 
lustro. GDZIE KUPIĆ: 

glazura FAP Roma – Interior 
Park; umywalka Catalano  

– łazienkaplus.pl; armatura 
Tres – Femax

SNY O TROPIKACH
Oliwkowo-turkusowe palmowe liście tworzą na ścianie sypialni siatkę pełną słonecznych 

prześwitów. Prawdziwe słońce pojawia się tutaj dopiero koło południa, dzięki czemu  
w weekendy można sobie dłużej pospać. Łóżko z zagłówkiem i kinkiety nadają wnętrzu nieco 

hotelowy charakter. GDZIE KUPIĆ: tapeta Shield 31550, Avalon, Arte – azzurro.com.pl; 
narzuta Tempo Poudre, pled Seoni, poduszki – NAP; kwiaty – prosta-forma.pl 
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KINKIETY3
Mito marki Italux, 
stal, tkanina, 
40x18x21,5 cm, 
italux.pl

Oval, niklowany, 20x23x7,5 cm, 
cena bez abażuru,  
bbhomeonline.pl

Hotel A 4730, stal,  
tworzywo, 19x18x26 cm,  
lampynowodvorski.pl

196,73 zł

329 zł

159 zł
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